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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Previdência Social

Tribunal  vistoria obras da Subseção
de Sobral.

Para facilitar o atendimento
aos advogados e às partes,
a 15ª Vara da Justiça Fede-
ral em Pernambuco disponi-
bilizou, desde o final de
outubro, um número de tele-
fone para prestar informa-
ções sobre processos que
tramitam no local. A iniciativa
surgiu com o objetivo de
agilizar o atendimento ao público e
facilitar o acesso às informações
processuais, beneficiando, principal-
mente, pessoas que residem no interior
do Estado. Em três meses de funciona-

mento, o TELEJEF já rece-
beu 2.653 ligações, o que
corresponde a uma média
de 52 ligações por dia, con-
siderando apenas os dias
úteis. O trabalho é realizado
pela equipe da 15ª Vara-PE,
que tem como titular a juíza
federal Ara Cárita Muniz da
Silva. O TELEJEF atende

pelo número 2128.6529. Além disso, a
população conta com o atendimento no
piso térreo do prédio do Fórum Social
Desembargador Neves Filho (Dantas
Barreto, 1080 - Sto Antônio).

TELEJEF agiliza atendimento
em Vara Federal de Pernambuco 

A felicidade e o orgulho que
embalaram o dia de ontem
do servidor José Cosme de
Lima, diretor de Jurisprudên-
cia do gabinete do desem-
bargador federal Ubaldo
Cavalcante, tem um nome:
Anderson Hernanes, jogador
de futebol. José Cosme de
Lima é pai do atleta, convocado
para a Seleção Brasileira. O pri-
meiro jogo será o amistoso contra a Irlan-
da, dia 6 de fevereiro, em Dublin. Hernanes
que joga no São Paulo é um dos atletas
que podem estar em Pequim-2008.

Filho de servidor é
convocado para a
Seleção Brasileira

Os servidores requisitados já podem
entregar, através da Seção de Proto-
colo Administrativo (malote), a decla-
ração anual de que não percebem, no
órgão de origem, benefícios de auxí-
lios pré-escolar, transporte e alimen-
tação. O servidor que não entregar a
declaração até o dia 28 de março terá

os benefícios suspensos. Para
obtenção do auxilio transporte e do
auxílio pré-escolar, além da declaração
anual, também é preciso que seja
informado o valor do vencimento básico
percebido no órgão de origem, mesmo
que receba remuneração integralmente
pelo Tribunal. Informações: 9864.

Requisitados  podem entregar declaração anual
A Comissão da Revista Parahyba Judiciá-
ria recebe, até o dia 3 de março, trabalhos
jurídicos para o volume nº 7. A entrega de-
ve ser feita na Biblioteca da Seção Judiciá-
ria da Paraíba ou enviados para o endere-
ço: Biblioteca Juiz Federal Agnelo Amorim
Filho, Rua João Teixeira de Carvalho, 480 -
Brisamar - João Pessoa/PB. Informações:
(83) 216.4005 ou parahybajudiciaria@jfpb.gov.br

Parahyba Judiciária
recebe artigos

O aquecimento para o
carnaval do Recife continua
nesta quinta-feira. A partir das
14h o bloco Me Ama que Eu
Vou, formado por crianças e
adolescentes atendidos pelos
programas sociais municipais,
percorre as ruas da cidade.
Naná Vasconcelos comanda
o Maracatu Nação Gato
Preto em mais um ensaio
para a abertura do Carnaval. A
festa começa às 19h, na Rua
Laje Grande, 155, Alto dos
Coqueiros. Já no Pátio de
São Pedro, às 20h será
realizado o ensaio do bloco
Eu Quero Mais.


